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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att undersöka hur filmen Before Sunset (2004) skapar dramaturgi 

med dialog. Genom att analysera filmens dialog utifrån dramaturgiska begrepp i den klassiska 

berättarstrukturen ska studien se om begreppen kan likställas i verbal handling. Episk/lyrisk 

dramaturgi kontrasterar analysen för fördjupad förståelse och belyser andra förhållningssätt 

till berättarstruktur.  

Undersökningen finner att det går att likställa den klassiska berättarstrukturens dramaturgiska 

begrepp i filmens dialog. Den episk/lyriska dramaturgin går att identifiera i filmens berättande 

genom temat – tid och minnen som filmens dialog är strukturerad av. Analysen framför att 

klassisk berättarstruktur saknar verbal handling som ett definierat dramaturgiskt begrepp som 

går att dramatisera utifrån. 
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Inledning 

Bakgrund 

Det ämnesområde som undersöks i uppsatsen är dramaturgi i dialogdriven film. Jag har valt 

att titta på Richard Linklaters film Before Sunset (2004) som har en dialogdriven 

berättarstruktur. I mitt egna författarskap har jag hamnat i situationer där mina berättelser inte 

är lämpade efter en klassisk berättarstruktur. Därför är det intressant för mitt personliga 

författarskap att undersöka alternativa sätt för filmberättande därav är Linklaters filmer av 

stort intresse.  

Richard Linklater är en amerikansk framgångsrik manusförfattare och regissör som 

framförallt skriver dialogdriven film. I ett flertal filmer har han skapat berättelser med enbart 

dialog mellan karaktärer som utbyter olika existentiella och filosofiska tankar. Några av de 

mest kända filmer han skrivit och regisserat är Before Sunrise (1995), Before Sunset (2004), 

Before Midnight (2013), Dazed and Confused (1993), Everybody Wants Some!! (2016) och 

Boyhood (2014).  

Filmerna utspelar sig i många fall inom en begränsad tidsram, publiken får tydligt veta att det 

finns en tickande klocka att förhålla sig till. Åskådaren kastas in i intima vänskap- eller 

kärleksrelationer som intensifieras av tidsramen. Linklater citeras på IMDB, förkortning till 

Internet movie database: ”The most unique property of cinema is how it lets you mold time, 

whether it’s over a long or a very brief period” (IMDB). Enligt mig sammanfattar det väldig 

väl Linklaters inställning till filmskapande. Han har en fallenhet för att locka fram 

igenkänning i olika situationer och känslor och förmedlar dessa fiktivt. Han skriver universellt 

om livet att vara människa. Hans filmskapande handlar om den kreativa friheten i att gå in på 

djupet av karaktärer. Essensen i Linklaters filmer är dialogen, hur han använder den för att 

berätta utifrån karaktärer och samspelet mellan de karaktärer han skapar.  

I den klassiska dramaturgin, alltså akt-struktur med anslag, konflikt, vändpunkter, klimax och 

avtoning, ställs karaktärer inför val och hinder som ska definiera dem. Konflikt, hinder och 

karaktärens vilja ska presenteras i första akten. Med andra ord skapa filmens handling, alltså 

den externa berättelsen på bioduken (Jorgensen, 2017: 122).  

Jag undersöker om den klassiska berättarstrukturen kan identifieras i filmen Before Sunset 

(2004) genom att analysera filmen dramaturgiskt. Analysen undersöker om filmen skapar 

dramaturgi genom enbart dialog mellan två karaktärer.  
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att enligt klassisk berättarstruktur analysera Before Sunsets 

(2004) berättarstruktur och se på vilket sätt dialogdriven film är uppbyggd. Den klassiska 

berättarstrukturen kommer att prioriteras i analysen på grund av att det är den berättarstruktur 

som används mest i filmberättande. Episk/lyrisk dramaturgi kommer att lyftas fram i analysen 

av filmen för att påvisa ett alternativt filmskapande i kontrast till den klassiska 

berättarstrukturen.  

Huvudsakligen är uppsatsen riktad till blivande manusförfattare och etablerade med intresse 

för dialogdriven film. Det är användbart för blivande manusförfattare att förstå och se vilken 

påverkan dialogen har på berättarstruktur. Vilka möjligheterna är och på vilket sätt man kan 

använda sig av dialog för att skapa berättelser genom enbart dialog.  

De dramaturgiska begrepp som blivande manusförfattare lär sig av manushandböcker som 

fokuserar på klassisk berättarstruktur kommer i förlängningen att appliceras på framtida 

filmmanus. Blivande manusförfattare får utbildning i dramaturgi på olika filmskolor och 

något som kan falla bort är att belysa alternativa berättarstrukturer. Proportionsmässigt läggs 

mer tid på klassisk berättarstruktur jämfört med andra alternativa sätt att skriva. Att prioritera 

den klassiska berättarstrukturen och förringa en alternativ dialogstruktur i filmskolor kan 

bidra till ett enkelriktat manus-hantverk. Manushandböckerna Att skriva filmmanus (2009) av 

Fredrik Lindqvist, The Screenwriter's Bible: a Complete Guide to Writing, Formatting, and 

Selling Your Script (2010) av David Trottier och Story: Substance, Structure, Style, and the 

Principle of Screenwriting (1998) av Robert McKee används i undervisning på filmskolor. 

Författarna refererar till filmer för att exemplifiera hur man bygger berättelser strukturmässigt 

enligt den klassiska berättarstrukturen.  

Om dramaturgi kan vävas in i dialog utan att författaren utgår från den klassiska 

berättarstrukturen för att implementera att en förändring sker i filmen bör det belysas. Film 

som skapar dramaturgi med dialog bör ha ett befintligt begrepp som används i undervisning 

och som ett alternativt sätt att skriva film på, exempelvis; dialogdriven berättarstruktur. Det 

skulle innefatta att genom dialog skapa framåtrörelse och konflikt.  

David Trottier skriver i sin bok The Screenwriter's Bible: a Complete Guide to Writing, 

Formatting, and Selling Your Script att dialog är något man ska skriva från hjärtat och inte 

tänka på allt för mycket i stunden utan gå tillbaka och ändra i efterhand, helst ska man inte 

tänka alls när man skriver dialog (2010: 73). Enligt mig utesluter han möjligheten att dialog 
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kan innehålla struktur och vara framåtrörelse för en film. Utan här handlar det främst om tips 

om hur man ska tänka i manusförfattandet. Resonemanget Trottier för är att struktur går före 

dialog, det vill säga att dialog och struktur är två skilda saker. Han menar indirekt att dialog 

inte kan vara en struktur.  

Linklaters trilogi om Jesse och Celine strider mot den klassiska dramaturgin för att berätta en 

berättelse som i grunden är en kärlekshistoria med en enkel handling. Filmen kommunicerar 

på andra plan än konkreta handlingar och använder dramaturgi som ett verktyg istället för ett 

recept. Filmtrilogins framåtrörelse är filmens dialog. Filmerna bryter mot den klassiska 

berättarstrukturen och saknar därmed delar av den, filmerna kan till och med betraktas som 

konstfilm enligt Linklater själv (IMDB).  

Frågeställningarna jag ämnar besvara är:  

● Kan den klassiska berättarstrukturens dramaturgiska begrepp likställas med uttryck i 

filmens dialog? 

● Skapar filmen dramaturgi genom dialog?  

Om de dramaturgiska begreppen i klassisk berättarstruktur kan likställas i repliker i filmens 

dialog kan det påvisas att filmen skapar dramaturgi genom dialog. Det vill säga en 

berättarstruktur som huvudsakligen driver filmen framåt genom dialog.  

Avgränsning 

Jag har valt att göra referat av Before-trilogin för att sedan fördjupa analysen av Before Sunset 

(2004). Referaten har som syfte att ge läsaren en övergriplig förståelse för filmernas handling 

vilket förtydligar resonemang i undersökningen. Genom att begränsa analysen till Before 

Sunset (2004) ges utrymme för en mer djupgående analys.  

Valet av filmer är av den anledningen att Linklater dramatiserar sina filmer genom dialog. 

Han frångår delvis den klassiska berättarstrukturen genom att förankra berättarstruktur i 

filmdialog. Valet att fördjupa analys i Before Sunset (2004) är på grund av att den utspelar sig 

i realtid och inte använder tidshopp. Vilket gör den filmen intressant att analysera istället för 

den första eller tredje filmen, eftersom att dialogen aldrig avbryts utan fortgår under 

händelseförloppet.  

Metod och material 

I uppsatsen kommer filmen Before Sunset (2004) och delar från dess manus att analyseras 

utifrån den klassiska berättarstrukturen och dess dramaturgiska begrepp. Jag har tittat på 
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filmen för att välja ut scener som exemplifieras i analyskapitlet för att förtydliga resonemang 

om dialogens dramaturgiska begrepp. 

Fokus ligger på att identifiera den klassiska berättarstrukturen med nedslag i McKees 

dramaturgiska begrepp: inciting incident, beat, gap och the quest för att se hur berättelsen 

skapar dramaturgi genom dialog. Valet av McKees begrepp är på grund av att begreppen i 

teorin kan ske genom verbal handling istället för konkret handling. I utdrag från filmens 

manus förtydligas och konkretiseras de begrepp som eventuellt kan identifieras och likställas i 

filmens dialog. I underrubriker i analyskapitlet framgår vilket begrepp som kommer att 

analyseras och exemplifieras. Varför jag valt att analysera filmen dramaturgiskt är för att 

praktiskt och konkret påvisa att de dramaturgiska begreppen eventuellt går att likställa i 

replikutbyten mellan karaktärer.  

För att utveckla analys av filmen och manuset kommer den episk/lyriska dramaturgin 

användas i analysen på grund av likheter i Before Sunsets (2004) dramaturgi. Lena Israel har 

skrivit en bok vid namn Filmdramaturgi och vardagstänkande (1991) där hon belyser denna 

typ av dramaturgi och hur den berättarstrukturen förhåller sig till film. Huvudsakligen berättar 

denna typ av berättarstruktur genom tema som karaktärer belyser ur olika perspektiv.  

Det kommer även att finnas en begreppslista i teorikapitlet för att förklara olika begrepp som 

kommer användas i texten för att ge en kort beskrivning för vad de betyder.  

Under kapitlet filmreferat finns referat av filmerna för att kunna referera och hänvisa till dem 

för att styrka min tes och ge en grundlig översikt av materialet för läsaren.  

Teori 

Dramaturgi 

Det är viktigt att påpeka att dramaturgi har en lång historia. Den grundar sig på Aristoteles 

poetik och har influerat dagens scenkonst (Nationalencyklopedin). Det finns olika typer av 

dramaturgi och jag kommer att belysa två av dem i denna undersökning. Dramaturgen Kjell 

Sundstedt skriver ”Dramaturgi är först och främst en strukturell fråga. Hur scenerna ska 

samspela, födas och försvinna” (1999: 77).  

Han menar att dramaturgi är hur författaren ordnar en berättelse och placerar händelser i en 

specifik följd för effektivt berättande. Jag kommer att benämna de två olika dramaturgiska 

modellerna som klassisk berättarstruktur och episk/lyrisk dramaturgi (Israel, 1991: 107). 
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Den klassiska berättarstrukturen är strukturerad efter akter och akt-byten som sker av 

vändpunkter i berättelsen. Den utgår från att berättelser har en början, mitt och slut, det vill 

säga tre akter. Den episk/lyriska dramaturgin är uppbyggd på ett annat sätt, den utgår från ett 

tema som den bygger sina berättelser kring. Ett fragmentariskt berättande som binder samman 

utifrån olika synvinklar på det tema som verket behandlar. I undersökningen kommer jag att 

använda mig av dessa två modeller för att analysera utifrån klassisk berättarstruktur och dess 

dramaturgiska begrepp och kontrastera dem mot den episk/lyriska dramaturgin som har andra 

utgångspunkter i sin form av berättande.  

Klassisk berättarstruktur 

Den klassiska berättarstrukturen har som huvudmål att presentera en konflikt som filmen ska 

kretsa kring, David Trottier skriver i sin bok The Screenwriter's Bible: a Complete Guide to 

Writing, Formatting, and Selling Your Script:  

Readers need to know right from the get-go what kind of story they’re 

reading, who to root for, and where the conflict may be headed (2010: 15).  

Fredrik Lindqvist gör en sammanfattning av de tre akterna i början av sin bok Att skriva 

filmmanus (2009). Han skriver att en konflikt det vill säga en ”central problematik” 

presenteras i första akten och fördjupas i andra akten och slutligen får en upplösning i tredje 

akten (2009:34).  

Klassisk berättarstruktur utgår från att genom konflikt skapa framåtrörelse som får filmens 

karaktärer att agera och reagera i olika situationer. Det finns en uppsjö av olika dramaturgiska 

modeller, men i mainstream-film har denna struktur blivit en standard.  

Fredrik Lindqvist har skrivit redogörande om hur denna struktur fungerar och hur den är 

uppbyggd i sin bok Att skriva filmmanus (2009). Lindqvist beskriver utförligt de tre akterna 

och vad dessa tre akter innehåller. Han skriver att de centrala dramaturgiska beståndsdelarna i 

klassisk berättarstruktur är anslag, exposition, katalysator, vändpunkter, fördjupning, 

upptrappning, sidohistorier, klimax och avtoning (Lindqvist, 2009: 34–55). 

Lindqvist menar att karaktären ska tvingas till ny handling för att få nya vändningar i 

berättelsen. Katalysatorn ska tvinga karaktärer till ny handling och ska anses vara motivation 

för karaktären som för berättelsen i ny riktning (Lindqvist, 2009:40). Han menar att en 

konkret handling startar dramats motor som förankras i filmens konflikt som är den klassiska 

berättarstrukturens framåtrörelse genom de tre akterna.  
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Ett betydande dramaturgiskt verktyg som Lindqvist lyfter fram är den tickande klockan. Han 

skriver att man genom att sätta en tidsgräns ökar spänningen och detta är vanligt i den sista 

och tredje akten för att ställa saker på sin spets (Lindqvist, 2009:144). Huvudkaraktären måste 

alltså ta sig förbi hinder innan det är försent.  

En av vår tids största dramaturger Robert McKee 

har en egen terminologi för den klassiska 

berättarstrukturen. Han kallar den classical 

design men använder samma begrepp som 

Lindqvist gör i sin bok Att skriva filmmanus 

(2009). McKee kallar filmens konflikt för the 

spine of the story (1998:194). Det är karaktärens 

strävan efter att återställa balans till sitt liv som 

rubbats av inciting incident som vanligtvis sker i 

första akten. För att nå denna balans måste karaktären 

ta sig förbi de hinder som karaktären ställs inför under resans gång för att nå sitt object of 

desire (1998:196–197). McKee kallar karaktärens resa för the quest. The quest ska sedan 

mynna ut i story climax, alltså berättelsens klimax i tredje akten. Där sker filmens upplösning 

och karaktären ska finna de svar han sökt under resans gång.  

De manushandböcker som presenterats i undersökningen prioriterar struktur före dialog, alltså 

en prioritering av karaktärernas handlande. Robert McKee skriver i inledningen i sin bok 

Story: Substance, Structure, Style, and the Principle of Screenwriting (1998) att skapandet av 

berättelser handlar om principer och inte regler (1998:3). Trots det förbiser McKee andra 

dramaturgiska modeller och menar att den klassiska berättarstrukturen är den modell som har 

fungerat genom alla tider. Manushandböckerna är av samma skola och utgår från samma 

principer.  

Episk/lyrisk dramaturgi 

Lena Israel har skrivit en bok vid namn Filmdramaturgi och vardagstänkande (1991) där hon 

belyser olika dramaturgiska modeller. Den andra typen av dramaturgi som jag ska belysa är 

den episk/lyriska dramaturgin som Israel skriver om. Denna typ av dramaturgi bygger på 

andra förhållanden än den klassiska berättarstrukturen. Dramaturgin bygger inte på den 

klassiska berättarstrukturen som har en början, mitt och slut. Den utgår inte från att vara 

kronologisk eller kausal. Istället binder den samman en berättelse fragmentariskt utifrån ett 

Bild 1, illustration av classical design (McKee, 1998: 45) 
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tema som filmen behandlar. Man får genom olika synvinklar olika gestaltningar av samma 

tema (Israel, 1991: 109-110).  

Den klassiska berättarstrukturen ställer frågan: ”vad kommer hända härnäst?”. Den 

episk/lyriska dramaturgin problematiserar detta och bjuder istället in åskådaren till att forma 

och skapa berättelsen själv. Israel skriver ”att en automatisk igenkänningsprocess är medvetet 

blockerad” (Israel, 1991:110). Hon menar att vi tolkar och skapar berättelsen själva under 

tiden vi ser filmen.  

Vanligt för denna typ av film som använder en episk/lyrisk dramaturgi är att tempot är 

långsammare än i den klassiska berättarstrukturen. Det används generellt sett färre klipp, hel- 

och halvbilder används istället för närbilder (Israel, 1991: 110). Åskådaren ska begrunda 

filmens bilder och hitta betydelsen själv istället för att filmen själv ska förklara dem.  

Dessa olika dramaturgier har med andra ord olika förhållningssätt till film. Klassisk 

berättarstruktur förhåller sig huvudsakligen till vad Israel kallar ”handlingsplanet”. Israel 

menar att istället för att förhålla sig till handlingar, förhåller sig den episk/lyriska dramaturgin 

till ett annat berättarperspektiv. Den utforskar subjektivitet, att åskådaren själv ska tolka de 

inre betydelserna (Israel, 1991: 113).  

Det är även stora skillnader mellan dessa två olika dramaturgiska modeller karaktärsmässigt. 

Den klassiska berättarstrukturen ser karaktärer som funktioner för berättelsen och ska föra 

huvudpersonen framåt genom handlingen. Det finns alltså en hierarki där huvudkaraktären är 

högst upp. En ojämställdhet mellan karaktärer där de inte är likvärdiga. Episk/lyrisk 

dramaturgi har en annan syn på karaktär, den likställer karaktärerna och tillåter att 

karaktärerna talar fritt utanför filmens vision (Israel, 1991: 176). Filmen behöver inte förhålla 

sig till någon premiss som ska styra dialogen. Episk/lyrisk dramaturgi individualiserar alltså 

inte dialogen utan nyanserar och tillför ytterlig komplexitet till karaktär. 

Tidigare forskning 

Det forskningsområde som denna undersökning befinner sig i har inte mycket tidigare 

forskning relaterat till detta ämne. Valet att använda mig av manushandböckerna är för att de 

används i manusundervisning i filmskolor.  

Robert Greens har skrivit en artikel vid namn “Character over Concept: Writing Dialogue in 

Search of Story” publicerad i Journal of Screenwriting (2017). Han kommer fram till att 

genom att anpassa en berättelse till berättarstruktur kan begränsa den kreativa friheten för 
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författaren (2017: 51). Han motsätter sig McKees ståndpunkt att man inte ska skriva dialog i 

jakt på en berättelse. 

Greens lyfter en viktig poäng som både inspirerar och problematiserar en syn på 

manusförfattande i lärande syfte. Denna undersökning är inspirerad av hans artikel och 

fokuserar på att i praktiken se hur detta kan appliceras på manusförfattande.  

Begreppslista 

Beat: Små förändringar som sker mellan karaktärer i en scen för att skapa dynamik och leda 

scenkonflikten framåt. 

Gap: En karaktärs subjektiva förväntan av en handling och handlingens objektiva resultat. 

Inciting incident: McKees begrepp för den svenska motsvarigheten katalysator vilket är 

dramats motor som sätter igång en händelsekedja. 

Intrig: Verkets övergripande handling, en utveckling av verkets händelseförlopp. 

Konkret handling: En fysisk form av handling som är förankrad i huvudkonflikt och/eller 

scenkonflikt. 

The quest: Den resa som huvudkaraktären gör genom berättelsen för att återställa balans till 

sin tillvaro. 

Verbal handling: En handling som sker genom dialog, exempelvis ett erkännande för en 

annan karaktär förankrad i huvudkonflikt och/eller scenkonflikt. 

Filmreferat 

Referat av Before Sunrise (1995) 

Jesse, en amerikansk turist i tjugoårsåldern sitter på ett tåg från Budapest till Wien. På tåget 

möter han Céline en fransk student i tjugoårsåldern, på väg till Paris för att återuppta sina 

studier efter att ha hälsat på sin mormor i Budapest. De får syn på varandra på tåget och Jesse 

startar en konversation emellan dem. En stund senare frågar han om hon vill följa med till 

bistron.  

Tillslut anländer tåget till Wien och Jesse går motvilligt av tåget och lämnar Céline där hon 

sitter. Jesse berättar att han känner en förbindelse till henne och vill fortsätta att prata och hon 

instämmer. Han frågar om hon vill gå av med honom i Wien och spendera dagen med honom 

där. Han säger att han inte har pengar till ett hotellrum och har ett flygplan att passa tidigt 
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nästa morgon. Céline är till en början något motvillig men intresserad. Han säger att tio eller 

tjugo år senare kanske hon inte är lycklig i sitt äktenskap och ställer frågan undrar vad som 

hade hänt om hon hade gått med på att spendera dagen i Wien tillsammans med honom. Så de 

bestämmer sig för att gå av tåget och spendera dagen i varandras sällskap.  

De tar sig runt i Wien och tittar på olika sevärdheter och pratar i ungdomlig anda om livets 

frågor. Senare åker de i ett pariserhjul och de delar en romantisk kyss och en djupare intimitet 

börjar växa fram dem emellan. De börjar därmed öppna upp sig mer inför varandra och 

diskutera än djupare, om kärlek, livet, religion och andra observationer.  

Céline berättar att hennes pojkvän gjorde slut med henne för sex månader sedan, hon säger: ”I 

loved him too much”. Jesse öppnar upp sig och berättar att även han var med om ett uppbrott 

nyligen. Anledningen till att han är i Europa var för att hälsa på sin flickvän, men att hon hade 

ignorerat honom när han var där. Som slutligen ledde till att de gjorde slut och han bestämde 

sig för att resa runt i Europa tills hans flyg skulle ta tillbaka honom till USA.  

De vandrar bredvid en kanal och en man som sitter vid vattendraget fångar deras intresse. Han 

är i behov av pengar och istället för att be om det erbjuder han att skriva en dikt som de kan 

ge valfri summa för. Han vill att de ger honom ett ord att bygga dikten på och Céline säger 

”milkshake”. Han sätter sig ner en stund och skriver en dikt kallad ”Delusional Angel”.  

Jesse och Céline kommer fram till ett kafé där de sätter sig för att dricka kaffe. Céline 

erkänner att hon var redo att hoppa av tåget med honom innan han försökte övertyga henne. 

Jesse öppnar då upp sig om att flygbiljetten han egentligen bokade inte var det billigaste 

alternativet. Utan att han egentligen bara ville fly från sitt liv och sina förpliktelser. 

De erkänner slutligen sin attraktion till varandra och vad dagen har fått dem att känna. De är 

medvetna om att de aldrig kommer träffa varandra igen när de sagt adjö. De bestämmer sig 

för att göra det bästa och det mesta av den tid som de har kvar tillsammans. 

De avslutar kvällen i en park med en flaska vin, de har ett sexuellt möte och Jesse säger att 

han hellre hade gift sig med henne än att aldrig någonsin se henne igen.  

Filmen slutar vid tågstationen när Céline ska gå på tåget till Paris. I en separationsångest 

kommer de överens om att de ska träffa varandra på exakt samma plats om sex månader.  

Referat av Before Sunset (2004) 

Nio år har gått sedan Jesse och Célines första möte. Sen dess har Jesse, nu i trettioårsåldern, 

skrivit en bok om mötet med en fransk kvinna i Europa som är baserad på deras gemensamma 
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möte. Boken har blivit en storsäljare och han är på en bokturné i Europa när filmen tar vid. 

Han är på sitt sista stopp för bokturnén, som håller till på bokhandeln Shakespeare and 

Company i Paris.  

Jesse pratar med publiken om sin bok och en fråga som är i fokus är om boken är sann eller ej. 

Han säger att eftersom att det är hans sista stopp på schemat så kan han säga att han träffat en 

fransk kvinna som han spenderade en dag med. Han undviker följdfrågor som kretsar kring 

om de träffat varandra igen. En kulturskribent frågar om vad nästa projekt ska komma att bli. 

Jesse berättar om en idé som omfattar en man som är i två skeenden samtidigt när han lyssnar 

på en poplåt. I ett av de två skeendena är han 16 år gammal och ser sin första kärlek dansa på 

motorhuven av en bil samtidigt som i andra skeendet ser han sin fyra åriga dotter dansa på 

köksbordet. Han berättar att idén är att dessa situationer ryms inom loppet av en poplåt och 

minnena överlappar varandra. Under tiden han berättar detta får vi se tillbakablickar från 

första filmen, bilder på Céline. När han pratar kommer Céline fram bakom en hylla i 

bokhandeln. Jesse får syn på henne och tappar fokus i vad han pratar om och avrundar 

samtalet om nästa projekt.  

Jesse går fram till Céline och de omfamnar varandra något stelt och de bestämmer att de ska 

gå och ta en kaffe tillsammans. Jesse frågar sin turnéansvarige när hans flygplan ska gå och 

han får veta att han har strax över en timme på sig tills han ska bege sig till flygplatsen. 

De vandrar längs Paris gator och samtalar på väg till ett kafé. Céline är snabb på att fråga om 

Jesse åkte till Wien som de hade bestämt. Det kommer fram att Jesse åkte men att Céline fick 

förhinder och inte kunde komma.  

Jesse frågar vad Céline tycker om boken han har skrivit. Hon säger att den är väldigt 

välskriven men att hon blev fundersam över den kvinnliga karaktären, som är baserad på 

henne. Hon säger att hon tyckte om boken men att kvinnan verkade neurotisk.  

I fortsatta samtal under promenaden till kaféet berättar de för varandra vad de har varit med 

om sedan sist de såg varandra. Céline jobbar i en organisation som hanterar miljöfrågor och 

har studerat i New York tidigare och är i en relation med en man som jobbar som fotograf. 

Jesse reagerar starkt på att Céline bott I New York under samma tid som han själv. Jesse är 

gift, har ett barn och jobbar som författare.  

De kommer fram till kaféet och samtalen är präglade av trettioårsålderns problematik och 

frågor. Deras samtalsämnen handlar om politik, karriär och kärlek. Céline frågar om hon är lik 
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sig själv utseendemässigt sedan de såg varandra sist, varpå Jesse svarar ”I’d have to see you 

naked.” 

Plötsligt säger Jesse att han gärna går ut på en promenad eftersom att han kommer sitta fast på 

ett flygplan i flera timmar. Jesse och Céline vandrar runt längs Paris gator och de samtalar 

mest om kärlek och sex. Céline förnekar att de har haft sex med varandra vilket gör Jesse 

upprörd. Han undrar hur Céline inte kan minnas det, eftersom att det betydde mycket för 

honom. Hon anser att Jesse förskönar den första natten de hade tillsammans.  

De kommer fram till floden Seine och Jesse vill åka med en turistbåt som går längs floden. 

Céline påpekar att han inte har tid och måste åka men Jesse säger att han inte har bråttom. På 

båten blir Jesse upprörd och beklagar sig över att de inte träffades enligt deras 

överenskommelse nio år tidigare. Han påstår att livet hade kunnat vara annorlunda om de 

hade återförenats. 

När båten stannar vid nästa hållplats väntar Jesses chaufför vid hamnen, Jesse övertalar Céline 

att de hinner skjutsa hem henne så att de kan umgås mer. I bilen börjar de bråka med 

varandra, Céline säger att hon mådde bra ända tills hon läste hans bok. Att hon känner sig 

trasig efter den kvällen, att hon inte kunnat älska sedan dess. Jesse berättar om sitt kärlekslösa 

äktenskap som inte intresserar honom. Under ett intensivt bråk kommer de tillslut fram till 

hennes lägenhet.  

I slutscenen följer Jesse med Céline upp till lägenheten för att höra en sång som hon skrivit. 

De slår sig ner i en soffgrupp och hon börjar sjunga en låt som handlar om deras första möte.  

Jesse sätter på ”Just in time” av Nina Simone på Célines stereo, hon imiterar Nina samtidigt 

som hon sjunger med i musiken. Efter en stund säger Céline ”Baby, you’re gonna miss that 

plane”, Jesse svarar ”I know”. Bilden tonar sedan ner till svart och vi lämnas med frågan om 

han stannar kvar eller lämnar Céline. 

Referat av Before Midnight (2013) 

Nio år har gått sedan Céline och Jesse träffades i Paris och återupptog sin relation. De har 

blivit föräldrar till tvillingdöttrar. Samtidigt kämpar Jesse för att bevara sin relation med sin 

son Hank, från sitt tidigare förhållande. Hank har spenderat sommaren med dem i Grekland 

och blir i öppningsscenen avlämnad på flygplatsen av en uppenbart känslomässig Jesse.  

Jesse är nu framgångsrik författare samtidigt som Céline avväger hur hon ska gå tillväga i sin 

karriär och funderar på att ta ett jobb hos den franska regeringen.  
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Familjen ska äta middag med nyvunna vänner, mestadels kulturarbetare och andra intressanta 

utvalda människor. Under middagen diskuteras livet generellt i en mer vuxen anda än i 

föregående filmer, samtalsämnena kretsar mest kring kärlek, åldrande, karriär och 

föräldraskap. De har ingått i en ny period av sina liv, fyrtioårsåldern.  

Vännerna från middagen har bokat ett hotellrum så att Céline och Jesse kan ha en sista natt 

ensamma, tillsammans. Céline är något motvillig till att ta erbjudandet men blir övertalad av 

de andra.  

Efter middagen tar Jesse och Céline en promenad mot hotellet. De pratar om livet i allmänhet, 

och upptäcker att de inte har haft tid för varandra sedan de blivit föräldrar. De påpekar hur 

länge sedan det var sedan sist de planlöst vandrade tillsammans. De pratar främst om gamla 

minnen och deras liv tillsammans.  

Efter att de kommit fram till hotellet hamnar de i konflikt med varandra angående deras 

förflutna och framtid tillsammans. Konflikten hettas till när Jesse uttrycker att han vill vara 

närmare Hank och Céline motsätter sig att flytta till USA. Hon fruktar att genom att flytta till 

USA skulle innebära att hon inte skulle ha något liv utanför familjen. I stridens hetta säger 

Céline att hon inte älskar Jesse längre och lämnar hotellrummet.  

Céline sitter ensam på hotellets uteservering, efter en stund slår sig Jesse ner vid hennes bord. 

Han försöker lätta upp stämningen och tar upp en servett och berättar att han har ett brev från 

Célines 82-åriga jag. Hon är inte underhållen av Jesses initiativ och tittar tröttsamt och 

ledsamt bort från honom. Brevet beskriver den bästa kvällen i hennes liv, vilket är den 

nuvarande kvällen. Céline säger att hon inte älskar honom och att detta inte är något som går 

att ordna. Jesse förklarar sin kärlek och säger att han inte vet vad mer hon vill ha. Efter en 

stund går hon med på det skämtsamma brevet och de verkar återigen bli sams.   

Analys 

I detta kapitel av uppsatsen ska jag jämföra de två olika berättarstrukturerna med nedslag i 

McKees dramaturgiska begrepp i Before Sunset (2004). För att undersöka hur filmen skapar 

dramaturgi och eventuellt använder sig av befintliga dramaturgiska begrepp som återfinns i de 

olika berättarstrukturerna.   
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Den tickande klockan 

Ett av de mest betydande dramaturgiska verktyg som filmen använder sig av är den tickande 

klockan. Som förklarat i teorikapitlet är det ett verktyg som ger berättelsen en tidsbegränsning 

som ska öka trycket för karaktären att nå sitt mål.  

I början av Before Sunset (Tidkod: 00.07.49) får vi reda på att Jesse ska hinna med ett 

flygplan tillbaka till USA. Hans agent påpekar att det är viktigt för honom att passa tiden och 

understryker att det är viktigt att han är tillbaka en specifik tid. Det kan tolkas som en del av 

filmens exposition. Karaktären måste förhålla sig till en viss tid och det dramaturgiska 

verktyget den tickande klockan har därmed presenterats.  

Detta verktyg är implementerat i filmens dialog mellan karaktärerna. Céline undrar om Jesse 

behöver stanna kvar på boksigneringen och prata med kulturjournalisterna och besökarna. 

(Tidkod: 00.08.21). Det förekommer vid flera tillfällen i filmen att Céline undrar om Jesse har 

tid att spendera med henne med tanke på att han ska med ett flygplan till USA. Det är en 

stressande och påskyndande faktor som bidrar till karaktärernas frustration som skapar en 

ökande stress i berättelsen. Jag kan likställa detta dramaturgiska verktyg i filmens dialog i och 

med att Céline påpekar tidsbristen vid flertal tillfällen. Vi får aldrig visuellt se i filmen att de 

har en begränsad tid utan det är något som dialogen framför mellan karaktärerna. Den 

tickande klockan ökar trycket markant desto längre in i berättelsen karaktärerna kommer 

eftersom att tiden begränsar den tid de har med varandra.  

Den tickande klockan är ett välanvänt dramaturgiskt verktyg som framförallt kan identifieras i 

actionfilmer som påskyndar tiden karaktärerna har för att lösa sitt problem. Men Linklater har 

implementerat detta dramaturgiska verktyg i en romantisk berättelse. Min tolkning till varför 

Linklater har implementerat det är för att försätta karaktärerna i en stress för att påskynda 

deras utvecklande av relationen.  

Detta dramaturgiska verktyg är något som den episk/lyriska dramaturgin inte belyser. Denna 

typ av dramaturgi är frikopplad från en tidsram och förhåller sig därmed inte på samma sätt 

till tid (Israel, 1991: 107). Episk/lyrisk dramaturgi utgår inte från att vara kronologisk vilket 

motstrider den klassiska berättarstrukturens förhållning till tidsramar.  
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Inciting incident 

McKee skriver:  

“As a story begins, the protagonist is living a life that’s more or less in 

balance. He has successes and failures, ups and downs” (1998: 190). 

Han menar att i första akten av en berättelse finner sig karaktären i balans i sin situation och 

omgivning. Karaktären har med andra ord inget hinder eller hot som plågar hen, inget som 

kan störa karaktärens balans. Manusförfattaren ska få berättelsen att sättas i rörelse genom ett 

event vilket är inciting incident (McKee, 1998: 189). I den svenska dramaturgiska 

terminologin används ordet katalysator för att beskriva denna händelse (Lindqvist, 2009:40). 

McKee fortsätter “The INCITING INCIDENT radically upsets the balance of forces in the 

protagonists life” (1998: 189). Inciting incident är alltså det tillfälle i filmen då berättelsen 

sätts i rörelse och skapar en framåtrörelse och riktning.  

Den händelse i Before Sunset (2004) som sätter dramat i rörelse är det tillfälle då Jesse får syn 

på Céline i bokhandeln (Tidkod: 00.06.15). Céline har gömt sig bakom en bokhylla och 

smyglyssnat på Jesse. Plötsligt kommer hon fram från sitt gömställe och Jesse får syn på 

henne, han pausar sin mening och tappar fokus när han försöker svara på journalistens fråga. 

Jesse hamnar i obalans och vet inte hur han ska förhålla sig till den grupp besökare och 

journalister han pratar inför samtidigt som han ser Céline stå leendes mot honom. Skiftet från 

balans till obalans kan identifieras i hur han stakar på orden och tappar fokus som han tidigare 

besatt innan han uppmärksammade att Céline är närvarande i situationen han befinner sig i.  

Men den fråga som uppstår är om inciting incident redan kan fastställas i filmens anslag. 

McKee skriver: “When lovers first meet, this face-to-face event turns life, for the moment, to 

the positive” (1998: 190). Han menar att filmer som befinner sig i den romantiska filmgenren 

använder sig av det första mötet mellan två karaktärer som inciting incident. Karaktärens 

tillvaro förändras och påverkar livet på 

ett positivt eller negativt sätt.  

Inciting incident skapar ett behov hos 

karaktären som ska tillfredsställas. 

Detta tvingar karaktären in i en jakt på 

att nå sitt object of desire. Det behov 

som scenen skapar är ett medvetet 

behov hos Jesse att träffa och spendera Bild 2, illustration av inciting incident kopplat till karaktärens object of 

desire (McKee, 1998: 193) 
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tid med Céline. Han vill ta upp den kontakt de hade i Before Sunrise (1995) och utveckla den 

relation de en gång i tiden hade. Vid den här tidpunkten i filmen kan man inte påvisa att 

Jesses balans i livet har rubbats utan balansen i situationen. För att kunna likställa begreppet i 

den situation där Jesse får syn på Céline måste ett behov för karaktären kunna fastställas. 

Blickarna de utbyter med varandra rubbar Jesses balans i situationen och behovet av att vara 

tillsammans med Céline etableras. Fortsättningsvis som förklarat i referatet spenderar de tid 

med varandra under dagen och de tillgodoser behovet som uppstår i inciting incident. Deras 

passion och kärlek till varandra återfår liv igen vilket betyder att behovet uppfylls. Alltså kan 

man likställa McKees dramaturgiska begrepp inciting incident i filmens anslag. Däremot sker 

det inte inom filmens dialog utan det sker i form av en konkret handling, det vill säga 

handlingen av att de tittar på varandra. Redan i första scenen sker inciting incident och startar 

därmed dramat. Anslaget är enligt klassisk berättarstruktur till viss del, det som saknas är en 

tydlig presentation av filmens huvudkonflikt.  

I episk/lyrisk dramaturgi som tidigare nämnt i teorikapitlet utgår verket från ett tema som ska 

behandlas ur olika synvinklar. Eftersom att Before Sunset (2004) inte har en presentation av 

huvudkonflikt kan man påstå att filmen har en dragning åt episk/lyrisk dramaturgi. Filmen 

avhandlar eventuellt inte en huvudkonflikt men det blir tydligt att den klassiska 

berättarstrukturen är närvarande i filmens berättarstruktur. I och med att inciting incident kan 

likställas och behov som uppstår för karaktärerna.  

Framåtrörelse och konflikt 

Kjell Sundstedt förklarar i sin bok Att skriva för film vad framåtrörelse är i dramaturgisk 

mening:  

Hur skapar man framåtrörelse? /.../ i filmberättelsen sker drag och motdrag, 

förluster och vinster för de inblandade. /.../ Viljorna kan inte samexistera, någon 

måste vinna och någon förlora. (1999: 116-117) 

I den klassiska berättarstrukturen är framåtrörelse starkt sammankopplad till filmens 

huvudkonflikt. Robert McKee menar att huvudkonflikt är en berättelses ryggrad, så som han 

benämner det the spine of the story. Framåtrörelsen är filmens karaktärers motsättande viljor 

som kolliderar och det är där huvudkonflikten uppstår. Karaktärerna måste motarbeta 

varandra för att vinna eller förlora. Detta kompliceras eftersom att Jesse och Céline i Before 

Sunset (2004) inte har tydliga motsättande viljor som kolliderar. Istället utspelar sig filmen i 

samtalsämnen där karaktärerna diskuterar vilket utmynnar i antingen en åsiktsskillnad eller 

medhåll av den andra parten.  
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Ken Dancyger och Jeff Rush har skrivit en bok vid namn Alternative Scriptwriting: Beyond 

the Hollywood Formula (2013). De skriver om den klassiska berättarstrukturen men belyser 

även alternativa berättarstrukturer. Dancyger och Rush skriver:  

Thus, in the broadest sense, the premise of most restorative three-act stories is that 

crime doesn’t pay, that good will triumph over evil, and that there is no confusion 

over which is which (2013: 31).  

De menar att premisser driver handlingen framåt i en riktning i klassisk berättarstruktur för få 

en tydlig berättelse från början till slut. Den huvudsakliga framåtrörelsen i denna typ av 

struktur är huvudkonflikten. Men Before Sunset (2004) berättar inte enligt klassisk 

berättarstruktur utan förankrar huvudkonflikten utanför filmens tidsram. Jesse beklagar sig i 

mitten av filmen (Tidkod: 00.49.26) över att de inte möttes upp enligt överenskommelsen nio 

år tidigare i Before Sunrise (1995). Jesse önskar att de hade mötts upp och återupptagit den 

relation de hade och tror på att de i så fall hade haft ett liv tillsammans i nuet. Céline är 

tveksam till Jesses önsketänkande och avfärdar hans tankegång på grund av sårbarheten i den. 

Huvudkonflikten som uppenbarar sig i mitten av filmen är att Jesse och Céline aldrig möttes 

upp enligt överenskommelsen. Jesse åkte tillbaka till Wien och väntade på henne samtidigt 

som Céline fick förhinder till vad som skulle bli deras återförening. Han har därför ett agg 

mot situationen av att de inte återförenades. Därför kan jag påstå att huvudkonflikten ligger 

utanför den enskilda filmens tidsram. Det vill säga utan den klassiska berättarstrukturens 

princip att huvudkonflikt är den huvudsakliga framåtrörelsen.  

Det gör det klart för Before Sunset (2004) att den inte drivs utifrån en huvudkonflikt. Ett 

bättre begrepp är att diskutera filmens centrala tema, som inte handlar om en konflikt som 

driver handlingen framåt. Utan snarare ett ämne som för filmen framåt i en riktning - tid och 

minnen. Filmen är starkt influerad av ämnet både visuellt genom inklippsbilder och audiellt 

genom dialog. Inklippsbilder i filmens anslag (Tidkoder: 00.02.48, 00.02.58, 00.03.18, 

00.03.40, 00.05.33, 00.06.02) kopplas till karaktärens minnen och audiellt diskuteras temat i 

dialog mellan karaktärerna (Tidkod: 00.49.27).  

Det finns tydliga likheter med Before Sunset (2004) och den episk/lyriska dramaturgin. 

Filmen utgår från det centrala temat och undviker att skapa berättelsen genom huvudkonflikt 

mellan karaktärerna. Before Sunset använder sig av detta dramaturgiska begrepp och skapar 

framåtrörelse som är förankrad i ett tema (Israel, 1991: 109-110).  
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För att förtydliga detta resonemang är ett exempel i början av filmen när de sitter på ett café 

och pratar om livet generellt (Tidkod: 00.26.17). Céline säger att hon har svårt för att åldras 

och förankrar sin svårighet att hantera åldrandet i en mardröm hon nyligen haft. Jesse 

uttrycker att ju äldre han blir desto mer omedelbart blir livet. Att han med åldern lättare kan 

leva i nuet och inte ständigt vara en sökande människa som försöker förbättra sin livssituation 

genom ungdomens drivkraft. Där är åsiktsskillnaden att de inte resonerar likadant när det 

kommer till åldrande. Jag anser att filmens framåtrörelse är förankrad i dessa olika 

åsiktsskillnader mellan karaktärerna.  Deras tillstånd och attityd förändras gentemot varandra 

under filmens gång och dialogen innehåller dessa motsättningar. 

Episk/lyrisk dramaturgi utgår inte alltid utifrån en konflikt och konfliktupptrappning över 

huvud taget. Istället kan denna typ av dramaturgi handla om tillstånd hos karaktärer som 

filmen belyser från olika perspektiv. Ett repetitivt behandlande av karaktärernas tillstånd 

genom olika synvinklar (Israel, 1991: 108). Detta kan appliceras på dialogen i Before Sunset 

(2004) i och med att karaktärerna lyfter fram egna åsikter i olika samtalsämnen. De belyser 

olika synvinklar på samma samtalsämne, det vill säga temat som filmen är inspirerat av. Som 

förklarat i stycket ovan är dessa motsättningar deras personliga synvinklar och erfarenheter av 

livssituationerna som de befinner sig i. Filmens dialog innehåller alltså episk/lyrisk 

dramaturgi och skapar framåtrörelse i de olika synvinklarna som Jesse och Céline framför.  

Beats 

Robert McKee skriver: 

Inside the scene is the smallest element of structure, the beat /…/ A beat is an 

exchange of behavior in action/reaction. Beat by beat these changing behaviors 

shape the turning of a scene (1998: 37).  

Enligt McKee är detta dramaturgiska begrepp förankrat i reaktion och motreaktion. Filmens 

karaktärer vänder och vrider på scenens konflikt och karaktärernas övertag skiftar i 

konflikten. Ena stunden är den ena karaktären ledande i konflikten och nästa stund har den 

andra karaktären motreagerat. Det är ett sätt att skapa dynamik i scenerna som skapar 

nyfikenhet och intresse för publiken. McKee kallar detta action/reaction, karaktärerna 

reagerar och motreagerar genom handling.  

I en artikel diskuteras handlingar i film utifrån ett verbalt perspektiv (Payr, Skowron, Trapp, 

Trappl, 2017: 944). De lyfter fram språkfilosofen John Searle som skrivit om declarative 

speech acts. De argumenterar i artikeln att en verbal handling kan vara av samma vikt som en 
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handling som är förankrad i konkret handling. Genom till exempel erkännande till en annan 

person begår personen en verbal handling. Det är viktigt att påpeka att en verbal handling inte 

är ett vedertaget begrepp i den dramaturgiska terminologin. Manushandböckerna lyfter inte 

fram att verbala handlingar existerar utan att det mest intressanta är att se karaktärer definieras 

av deras konkreta handlingar. Men den verbala handlingen kan definieras som en replik som 

får en konsekvens eller tillför att karaktären måste utföra ett val. Verbala handlingar står i 

fokus i Before Sunset (2004) eftersom att Richard Linklater dramatiserar utifrån karaktärernas 

dialog. Jesse och Céline tar ständigt ställning till vad de säger till varandra och gör dialogen 

med andra ord aktiv. Det äger inte rum för passivitet eftersom att det skulle betyda en 

stagnation för berättelsens fortsättning.   

Fredrik Lindqvist lyfter också fram beats men kallar det istället moment. Han skriver “Varje 

händelse som förändrar situationen är ett moment” (2009: 164). De båda dramaturgerna är 

eniga om att detta begrepp innebär förändring inom scenen, en beståndsdel i den klassiska 

berättarstrukturen.  

I slutet av Before Sunset (2004) får vi följa med karaktärerna i en bil då Jesse insisterar på att 

skjutsa hem Céline för att maximera den tid de har kvar med varandra. Célines val att följa 

med i bilen tillsammans med Jesse kan betraktas som en konkret handling. Men den konkreta 

handlingen är förankrad i en verbal handling utförd av Jesse. Han övertalar henne att följa 

med i bilen och hon kliver in. Den verbala handlingen som Jesse utför är förankrad i ett val 

som han ställer Céline inför. Hon tar ställning till om hon ska kliva in i bilen eller inte, vilket 

hon i slutändan gör. Filmen har drivit fram till denna punkt då de når fram till vad de 

egentligen vill säga till varandra men undvikit. Tidigare i filmen har Céline (Tidkod: 

00.31.54) förnekat att de haft sex med varandra på deras första dejt för nio år sedan i Wien. 

Jesse reagerar starkt på detta och undrar om det var så hemskt att hon var tvungen att 

förtränga det. Detta är den del av filmen som i den klassiska berättarstrukturen kallas för 

konfliktupptrappning som leder fram till filmens klimax. Det är den punkt i filmen där alla 

kort läggs på bordet och den sanna karaktären uppenbaras, de har vidtagit alla medel för att få 

sina viljor igenom.  Den scen jag valt att exemplifiera är full av olika vändningar mellan 

karaktärerna och gör det därför tydligt vad jag vill påvisa.  

 

JESSE (Delpy, Hawke, Linklater, 2003: 51) 

No wait let’s keep talking about it. 
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CELINE 

No, it’s just being around you. 

Céline gör en verbal handling genom att inte vilja fortsätta prata. Hon undviker och 

motreagerar på att Jesse vill fortsätta den tidigare diskussionen. Det kan likställas som ett beat 

i dialogen. Dialogen för scenens konflikt framåt genom att undvika att prata om problemet. 

Jesse takes her arm. 

Jesse närmar sig Céline fysiskt, detta kan vara en ny strategi av Jesse för att komma henne 

närmare. Céline reagerar på det och blir illa till mods, hon vill ta sig bort från Jesse till vilket 

pris som helst på grund av hennes sinnestillstånd. 

CELINE (CONT’D) 

Don’t touch me. I’m taking a cab. 

(to Driver) 

Laissez moi au coin de la rue. La 

c’est parfait. 

The driver slows down. 

Céline motreagerar på Jesses strategi att närma sig henne fysiskt. Istället vill hon ta sig ur 

bilen och ta sig hem på egen hand. Det är en ytterligare vändning i dialogen som också 

förankras i en konkret handling men som utspelar sig inom filmens dialog. Hon berättar för 

chauffören att hon vill stiga ur bilen, men kommer inte till skott då Jesse hindrar henne.  

Jesse  

(to Driver) 

No, no, keep going. 

(to Celine) 

Listen, I’m just so glad to be with 

you, and that you didn’t forget me 

Jesse lägger sig återigen i Célines försök att avlägsna sig från bilen. Detta skapar en dynamik 

i scenen och vändningarna sker rappt och frekvent. Han vill inte att hon ska stiga ur bilen 

eftersom att deras relation står på spel. Jesses farhåga om att inte träffa henne igen är för stor 
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för att han ska låta henne stiga ur bilen. Han vill reparera den skada som skett under dagen 

som de har spenderat tillsammans.  

CELINE 

No I didn’t and it pisses me off. 

You come here to Paris all romantic 

and MARRIED. Screw you! Please 

don’t get me wrong- I’m not trying 

to get you or anything. All I need 

is a married man. There’s been so 

much water under the bridge, it’s 

not even about you anymore. It’s 

about that time, that moment in 

time that is forever gone.  

JESSE 

You say all this stuff but you 

didn’t even remember having sex.  

Filmens tema tid och minnen är närvarande i dialogen. Céline är påverkad av att hon 

distanserat sig till deras första möte och plötsligt är Jesse tillbaka i hennes liv. Det som förut 

bara var minnen är vad som nu utspelar sig framför hennes ögon.  

CELINE 

Of course I remembered 

JESSE  

You did?  

Jesse blir förundrad och hans tillstånd förändras.  

CELINE 

Girls pretend things like that. 

What was I supposed to say, I 

remember the wine in the park, 

looking up at the stars fading 
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while the sun came up. We had sex 

twice you idiot.  

Alla dessa vändningar, det vill säga beats, är närvarande i varje replik i den utvalda dialogen. 

Det öppnas upp luckor mellan karaktärerna där de vill få sin egen vilja igenom men de sätter 

käppar i hjulet för varandra genom reaktion och motreaktion. Därav sker dessa 

attitydförändringar mellan karaktärerna med stor grund i deras åsiktsskillnad förankrad i 

Jesses vilja att få Céline att stanna kvar i bilen.  

Karaktärerna har egna världsbilder och utgår från sig själva när de argumenterar och resonerar 

med varandra. Israel skriver: ”Det är ett subjekts eget tänkande om världen, sig själv och 

andra människor som porträtteras, dvs subjektets världsbild” (1991: 177). Den episk/lyriska 

dramaturgin använder sig av dialogen för att utforska karaktärens inre och relaterar till 

karaktärer som verkliga personer. Lena Israel problematiserar den klassiska berättarstrukturen 

följande: ”På sätt och vis är detta en hierarkisk och t o m auktoritär position, där det inte kan 

finnas en verklig dialog mellan flera likvärdiga och likställda subjekt” (1991: 123). Jesse och 

Céline är inte skapta efter att vara en dramaturgisk funktion för varandra. Jesse och Céline har 

egna åsikter och erfarenheter som har format dem som de sedan reagerar och motreagerar 

utifrån. Den utvalda dialogen har därför en episk/lyrisk genomgående dramaturgi och skapar 

därmed en komplexitet i filmens scen. Det finns inte ett tydligt rätt eller fel utan det blir en 

definitionsfråga hos åskådaren. Så som episk/lyrisk dramaturgi är menad att fungera, det finns 

alltså inget moraliserande tema där en av karaktärerna har rätt. Även viktigt att påpeka är att 

den episk/lyriska dramaturgin inte berättar utifrån beats. Men både klassisk berättarstruktur 

och episk/lyrisk dramaturgi kan likställas i filmens dialog. Beats kan likställas i filmens dialog 

samtidigt som filmen förhåller sig till karaktärer episk/lyriskt.  

Gaps 

När en karaktär gör en handling skapas en förväntan av vad 

karaktären tror att resultatet kommer bli av handlingen. Men 

handlingen får ett objektivt resultat på grund av att förväntan 

och resultat skiljer sig. Handlingen får sällan det förväntade 

resultatet och detta kallas Gaps enligt McKee (1998: 148). I 

föregående underrubrik diskuterades huvudsakligen dialogens 

beats i ett utdrag från Before Sunsets (2004) manus. 

Karaktärerna gör verbala handlingar som de förväntar ett 

Bild 3, illustration av gap (McKee, 1998: 

151) 
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specifikt resultat utifrån men som sällan landar rätt hos den andra karaktären. Scenens 

konflikt spinner vidare på dessa gaps som sker och de måste utifrån dessa komma på nya 

strategier för att få sin vilja igenom.  

Filmens scener har små konflikter och motsättningar, dessa kallas alltså beats. Vi får se deras 

attitydförändringar gentemot varandra där de antingen antagoniserar eller håller med 

varandra. När de inte håller med varandra skapas alltså dessa gaps och karaktärerna måste då 

komma på nya strategier för att övertyga eller övertala den andra. Det är små gaps som sker i 

dialogen. Som tidigare nämnt har filmen inte någon tydlig huvudkonflikt därav är inte gaps 

kopplade till den. Gaps är kopplade till hur karaktär tolkar in det objektiva resultatet och 

agerar utifrån en ny strategi.  

Det kan jag påvisa genom att hänvisa till den scen jag tidigare analyserade i underrubriken 

beats. Jesse vill hålla kvar Céline i bilen trots att hon säger att hon inte vill sitta kvar i bilen. 

Céline säger till chauffören att stanna men Jesse lägger sig i och tvingar chauffören att köra 

vidare. Det skapas ett gap i Célines försök att komma ut ur bilen. Hon förväntar sig att 

chauffören kommer att stanna bilen och att hon därmed kan kliva ur bilen och skiljas från 

Jesse. Men Céline tolkar det objektiva resultatet att hon inte kom ut ur bilen och måste ta till 

sig en ny strategi för att fly från Jesse. Genom att Jesse stoppar hennes försök antagoniserar 

Céline honom genom att vara spydig mot honom samtidigt som hon förklarar sin egen sida av 

situationen.  

Dessa subjektiva förväntningar och objektiva resultat kan alltså identifieras och likställas i 

filmens dialog. De kommer inte fram i form av att karaktärerna reagerar och motreagerar i 

konkret handling utan i formen av verbal handling. Detta är ett dramaturgiskt begrepp som 

förekommer i McKees egna terminologi och det existerar inte som befintligt begrepp i den 

episk/lyriska dramaturgin.  

The quest 

Robert McKee skriver “In essence we 

have told one another the same tale, one 

way or another, since the dawn of 

humanity, and that story could be usefully 

called the quest” (1998:196).  

Som nämnt i underrubriken inciting 

incident kan man likställa att tillfället som 

Bild 4, illustration av the quest (McKee, 1998: 197) 
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Jesse och Céline ser varandra är filmens inciting incident. Mötet mellan dem bidrar till att de 

utvecklar en åtrå för varandra och de påminns om deras första möte de hade i Before Sunrise 

(1995). Karaktärernas quest är att de medvetet vill få tillbaka varandra på det sättet de hade 

varandra i första filmen. För att förstå Jesse och Célines resa behöver man identifiera 

karaktärernas object of desire. Som redan nämnt är det outtalade behovet av att älska och 

bekräfta varandra. Eftersom att deras medvetna behov är att de vill återfå varandra kan man 

identifiera ett omedvetet behov i hur de pratar med varandra. Den quest de befinner sig i är att 

bryta ned de fasader som de byggt upp under den tid de varit ifrån varandra. Därav kan man 

likställa nedmonteringen av fasaderna som omger dem som ett omedvetet behov. Céline river 

de fasader som byggts upp mellan dem slutligen. Hon uttrycker sig i manuset:  

CELINE (Delpy, Hawke, Linklater, 2003: 49) 

No, it’s not even that. I was fine 

until I read your fucking book – 

it stirred shit up. It reminded me 

how genuinely romantic I WAS, how 

I had so much hope in things and 

now I don’t believe in anything 

that relates to love. I don’t feel 

things for people anymore. It’s 

almost like in a way I put all my 

romanticism into that one night 

and I was never able to feel all 

this again. Somehow that night 

took things away from me, like I 

expressed them to you and you took 

them with you.  

Vid den här tidpunkten närmar sig filmen sin klimax. Céline nedmonterar de fasader som har 

befunnit sig mellan dem. Hon erkänner att hon har ljugit för Jesse och begår en verbal 

handling genom att erkänna detta vilket öppnar upp för ärlighet mellan dem. Hon säger vad 

hon egentligen har velat säga från början till Jesse i undertext. Min tolkning är att hon menar 

att det endast är Jesse som betyder något för henne av hennes kärleksintressen. De når fram 

till varandras kärna och kan slutligen ingå i öppenhet och ärlighet till varandra.  

Israel skriver om den klassiska berättarstrukturen som utgår från att en finalisering av 

karaktären ska ske. Intrigen som filmen för framåt ska vara förankrad i karaktärens 

egenskaper och dessa egenskaper är skapade utifrån filmens intrig (1991: 128). Det betyder 

att klassisk berättarstruktur inte ser karaktärer som verkliga personer med egna viljor utan 



24 

 

skapta efter regissörens vision av handlingen. Enligt detta förhållningssätt till karaktär finns 

ett starkt samband mellan karaktärsegenskaper och filmens intrig. I den mening att 

karaktärerna inte gör egna val som kan påverka handlingen utan det är handlingen som 

berättar för karaktärerna hur de ska reagera och motreagera till syfte att föra handlingen 

framåt. Fortsättningsvis hävdar Israel att karaktärernas kolliderande viljor skapar en 

maktkamp mellan dem som ska behandlas och detta styrs utifrån karaktärernas egenskaper. 

Det omedvetna behovet Jesse och Céline har i form av de fasader som de uppehållit har 

raserats på grund av Célines val att ingå i öppenhet till Jesse. Hon talar fritt om hur hon 

reflekterar över deras första möte i Before Sunrise (1995) och hur det har påverkat henne 

under en lång tid. Vad som inte kan likställas är karaktärernas kolliderande viljor eftersom att 

de inte existerar. De tar ingen strid emot varandra utan filmen bygger starkt på det 

episk/lyriska förhållningssättet till att berätta utifrån filmens tema tid och minnen. Därför 

finns ingen möjlighet till konfliktupplösning vilket är målet för en klassisk berättarstruktur. 

Jesse och Célines medvetna behov tillfredsställs däremot i slutet av filmen vilket kan påvisas i 

utdrag från filmens manus:  

Celine (Delpy, Hawke, Linklater, 2003: 60 – 61) 

(imitating Nina Simone) 

Yo baby, You gonna miss that plane. 

Jesse 

I know 

They both smile 

Det medvetna behovet hos karaktärerna har därmed uppfyllts på så vis att Jesse gör ett val att 

inte åka till flygplatsen. De väljer tillsammans att ge sig hän till varandra och bryta upp deras 

nuvarande relationer som står i deras väg. Karaktärernas behov som inciting incident skapade 

har alltså tillfredsställts och deras quest är därmed fullbordad.  

Slutdiskussion 

Slutligen går det att konstatera att filmen Before Sunset (2004) skapar dramaturgi genom både 

episk/lyrisk dramaturgi och klassisk berättarstruktur. Filmen förhåller sig till klassisk 

berättarstruktur eftersom att det går att likställa många av begreppen i dialogen. Linklater 

experimenterar med den klassiska berättarstrukturens begrepp och undviker att följa 

berättarstruktur som en mall. Exempelvis sker inciting incident i första scenen i filmen, 

vanligtvis sker detta i första akten men inte nödvändigtvis i första scenen. Filmen förhåller sig 



25 

 

inte till konkret handling utan övergripande verbal handling som scenkonflikter förankras i. 

Det finns tydliga spår av den episk/lyriska dramaturgin där filmen behandlar karaktärerna på 

ett likvärdigt och jämställt sätt. Karaktärerna frigörs från klassisk berättarstruktur på så vis att 

de har utrymme att utforska sina livsåskådningar och drivs huvudsakligen framåt genom 

filmens tema, så som ett samtal från samtiden kan se ut.  

Filmen öppnar upp för tolkning av de olika dramaturgiska begreppen och belyser alternativa 

sätt att använda sig av begreppen. Manushandböckerna betonar att den klassiska 

berättarstrukturen är den struktur som kommer att dominera filmberättande. McKee 

cementerar sina begrepp och öppnar inte upp för alternativ tolkning av egenmyntade begrepp. 

Vilket är problematiskt för manusförfattare på så vis att en berättar-begränsning infinner sig i 

skapandet av alternativa berättelser. Manusförfattare kan få insikten att klassisk 

berättarstruktur eventuellt inte passar in på vissa idéer och skrotar därmed dessa, när det i 

själva verket är möjligt att berätta utifrån en annan berättarstruktur som kan vara mer lämplig. 

Något att ha i åtanke är att den kommersiella filmen givetvis domineras av den klassiska 

berättarstrukturen. Men manusförfattarens kreativa frihet borde inte hämmas på grund av den 

kommersiella filmens framgång.  

Att belysa en ny typ av berättarstruktur skulle gynna manusförfattarstudenter som har en 

fallenhet för att skriva dialogbaserade filmer. Exempelvis en dialogdriven berättarstruktur 

inspirerad av klassiska dramaturgiska begrepp och episk/lyriskt förhållningssätt till tema och 

sambandet mellan människan och karaktären. Vissa filmer som berättar utifrån klassisk 

berättarstruktur har lätt för att hamna i ett moralistiskt ställningstagande i berättandet. De 

filmer som berättar ur moraliska kontraster och som personifierar dessa ställningstaganden i 

karaktärer bidrar inte till komplexa berättelser som utmanar hur vi tänker, utan snarare 

konstaterar vad som är rätt och fel.  

Filmen som analyserats gör det klart för att det går att berätta genom enbart dialog till skillnad 

från vad McKee anser, som menar att man inte ska skriva dialog i jakt på berättelse. Before-

trilogin är motbevisning till hans ståndpunkt eftersom att dessa filmer har haft stor 

kommersiell framgång trots sin berättarstruktur. Med andra ord är det fullt möjligt för en film 

med alternativ berättarstruktur att få framgång hos den kommersiella publiken.  

Jag vill även belysa några intressanta aspekter som inte har med undersökningens syfte att 

göra men som kan bidra till en förståelse för problematiken. Författarna till 

manushandböckerna är restriktiva i sina tankegångar vilket genomsyrar böckerna. Något som 
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jag tycker är intressant att lyfta fram är att författarna inte har många kommersiella 

framgångar själva inom filmbranschen. Det är givetvis inget värderande i det resonemanget 

däremot en invändning mot deras påstridighet om den så kallade framgångsrika klassiska 

berättarstrukturen. Det betyder i förlängningen att film inte enbart handlar om en strukturell 

fråga utan att den är mer komplex än så. Den kreativa friheten borde tas in i ekvationen och 

inte delvis uteslutas på grund av att manusförfattande ska följa en mall enligt klassisk 

berättarstruktur. En annan intressant vinkel på varför den ensidiga inställningen till dialog 

existerar i branschen kan vara att dialog kan ha en feminin anspelning. Paul Braga har skrivit 

en bok vid namn Words in Action: Forms and Techniques of Film Dialogue (2015) där han 

diskuterar denna aspekt av dialog. Det kan anses vara att mannen ska vara handlingskraftig 

och snarare få saker att hända genom handling istället för att diskutera fram en lösning.  

Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att detta är en undersökning som inspirerats av 

berättarstrukturella funderingar av en manusförfattare. Det finns flera tillvägagångssätt att 

angripa denna fråga och andra teorier att analysera utifrån. Men detta är vad jag har kommit 

fram till efter analys av materialet utifrån de teoretiska perspektiven som lyfts fram.  
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